
Zápisnica  
zo zasadnutia Komisie pre šport a mládež pri MsZ v Žiari nad Hronom 

 

 
 
miesto konania:  zasadačka Okresného úradu v Žiari nad Hronom 
čas konania:   19.09.2016 o 16.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: p. Tomčáni, p. Urgela, p. Striežovský 
Neprítomní:                                        
Prizvaní, hostia: Mgr. Peter Antal, Mgr. Igor Rozenberg, MBA, prezidenti športových klubov MŠK –viď 

prezenčná listina 
         
  
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. za rok 2015 

3. Správa o činnosti Mestský športový klub  Žiar nad Hronom,  o.z. za rok 2015 

4. Správa o činnosti FK POHRONIE  Žiar nad Hronom  Dolná Ždaňa, s.r.o. za rok 2015 

5. Oceňovanie športovcov mesta za rok 2016 

6. Financovanie športových klubov v budúcom období  

7. Rôzne 

 
 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal prítomných členov 
komisie s konštatovaním, že na komisii sa zúčastnilo 11 z celkového počtu 14 členov a komisia je uznášania 
schopná.  
Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania komisie tak, ako je uvedené v programe 
rokovania komisie. Zároveň podal návrh na zmenu poradia programu jednotlivých bodov rokovania s tým, že 
bod č. 5 bol presunutý ako bod č. 2 a bod č. 6 bol presunutý ako bod č. 3 v poradí. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 14 
prítomní 11   
ospravedlnení       3  (p. Tomčáni, p. Urgela, p. Striežovský) 
Neprítomní:      0              
za 11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. 

Rybársky, PaedDr. Majzlík, Mgr. Baláž, Ing. Muha, Ing. Drienková, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 2 
Oceňovanie športovcov mesta za rok 2016  
K danej problematike prebehla konštruktívna diskusia zo strany členov komisie, primátora mesta 
a prezidentov športových klubov. 
 
Uznesenie č. 6/2016 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ schvaľuje 

1. Oceňovanie športovcov bude len pre členov športových klubov pôsobiacich v meste Žiar nad 
Hronom 



2. V prípade, že klub v olympijských športoch nebude mať pódiové umiestnenie na súťaži majstrovstiev 
Slovenska, tak prezident klubu môže navrhnúť na oceňovanie svoj klub, ktorý dosiahol úspech 
z úrovni majstrovstiev kraja, resp. oblastných majstrovstiev kraja. 

3. Prezident klubu má právo navrhnúť na oceňovanie športovcov z kolektívnych športoch alebo 
v individuálnych športoch max. 3 športovcov. Návrh a posúdenie je na prezidentovi príslušného 
športového klubu. 

 
Navrhnuté dosiahnuté úspechy v kolektívnych alebo v individuálnych športoch posúdi komisia pre šport 
a mládež pri MsZ a následne komisia predloží zoznam na oceňovanie športovcov primátorovi mesta na 
posúdenie a schválenie.  
 
 
Bod č. 3 
Financovanie športových klubov v budúcom období 
 

Predseda komisie Mgr. Nagy predložil členom komisie a všetkým pozvaným na zasadnutie komisie, 
aby každý športovec, dieťa alebo mládežník, nech je členom ktoréhokoľvek klubu MŠK Žiar nad Hronom, 
spol. s r.o. mal zabezpečenú dopravu, stravovanie, pitný režim na majstrovské zápasy a súťaže. Ďalej aby 
každý klub mal zabezpečené preplatenie nájmov v športových objektoch, štartovné v súťažiach, aby každý 
klub ktorý robí s mládežou, mal kvalifikovaného trénera a mal nárok na odmenu vo výške 100€ mesačne na 
jednu tréningovú skupinu, pokiaľ na to bude v rozpočte MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. dostatok financií.  
Ostatné náklady si kluby môžu preplácať z klubových príspevkov a vlastného sponzoringu.  
Po diskusii bol vyjadrený súhlas všetkých zúčastnených s tým, aby sa prezidentom športových klubov 
predložila na vyplnenie požiadavka na úsporný rozpočet, zabezpečujúci základný chod každého jedného 
klubu. Do konca septembra si v 9 položkách prezidenti športových klubov reálne vyčíslia svoje požiadavky, 
ktoré budú predmetom ďalšieho posudzovania kompetentných a zainteresovaných.  
Schválené boli nasledovné položky: doprava, cestovné, stravné, pitný režim, štartovné, lieky a lekárničky, 
prenájom priestorov, odmeny trénerom, mzdy rozhodcov. 
 

Uznesenie č. 7/2016 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ odporúča 
konateľovi spoločnosti zaslať prezidentom športových klubov „TABUĽKU“ Finančný plán na rok 2017. 
Prezidenti športových klubov sú povinní v termíne do konca mesiaca september 2016  spracovať finančný 
rozpočet klubu na rok 2017. Obsahom finančného plánu budú navrhnuté požiadavky klubu v  nasledovných 
položkách: doprava, cestovné, stravné, pitný režim, štartovné, lieky a lekárničky, prenájom priestorov, 
odmeny trénerom, mzdy rozhodcov.   
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 14 
prítomní 11   
ospravedlnení       3  (p. Tomčáni, p. Urgela, p. Striežovský) 
Neprítomní:      0              
za 11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. 

Rybársky, PaedDr. Majzlík, Mgr. Baláž, Ing. Muha, Ing. Drienková, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
  
 
bod č. 3  

Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. za rok 2015 

       Komisia prerokovala správu o hospodárení a činnosti spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. 
s r.o., ktorá bola doplnená o ústnu informáciu konateľa a  ekonómky spoločnosti. Následne komisia prijala 
nasledovné uznesenie. 
 
Uznesenie č. 8/2016 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ odporúča schváliť 
Správu o hospodárení a činnosti spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. za rok 2015 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 14 



prítomní 11   
ospravedlnení       3  (p. Tomčáni, p. Urgela, p. Striežovský) 
Neprítomní:      0              
za 11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. 

Rybársky, PaedDr. Majzlík, Mgr. Baláž, Ing. Muha, Ing. Drienková, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
 
Bod č. 4 
Správa o činnosti Mestský športový klub  Žiar nad Hronom – OZ za rok 2015 

Komisia prerokovala správu o hospodárení a činnosti Mestský športový klub – OZ. Komsiai následne prijala 
nasledovné uznesenie. 
 
Uznesenie č. 9/2016 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ odporúča schváliť 
Správu o hospodárení a činnosti spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom - OZ za rok 2015 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 14 
prítomní 11   
ospravedlnení       3  (p. Tomčáni, p. Urgela, p. Striežovský) 
Neprítomní:      0              
za 11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. 

Rybársky, PaedDr. Majzlík, Mgr. Baláž, Ing. Muha, Ing. Drienková, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 5 
Správa o činnosti FK POHRONIE  Žiar nad Hronom  Dolná Ždaňa, s.r.o. za rok 2015 

Komisia prerokovala správu o hospodárení a činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o. 
Komisia následné prijala nasledovné uznesenie 
 
Uznesenie č. 10/2016 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 

Správu o činnosti FK POHRONIE  Žiar nad Hronom  Dolná Ždaňa, s.r.o. za rok 2015. Zároveň žiada 

o doplnenie správy o ekonomickú analýzu dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 

2015 vo výške 50 tis €. 

Hlasovanie:  
počet členov komisie 14 
prítomní 11   
ospravedlnení       3  (p. Tomčáni, p. Urgela, p. Striežovský) 
Neprítomní:      0              
za 11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. 

Rybársky, PaedDr. Majzlík, Mgr. Baláž, Ing. Muha, Ing. Drienková, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod. 7 
Rôzne 

Primátor mesta Mgr. Peter Antal informoval komisiu o organizovaní usporiadanie Spoločných 
Majstrovstiev Slovenskej republiky a Českej republiky v cestnej cyklistike v roku 2017. 
Termín:21.-25.6.2017 
Mesto vyčlení zo svojho rozpočtu na uvedené podujatie sumu vo výške 10 tis. €, ktorá bude použitá ako časť 



výdavkov spojená na: 
technické zabezpečenie, zábrany, sanitky, lekár, usporiadatelia, štartovné čísla, rozhodcovia, mzdy, 
veľkoplošné obrazovky ,vysielačky, ubytovanie, strava, phm, reklamná kampaň, sprievodný program, Tv 
prenos, vrtuľník, VIP zóna, ceny, uzávierka trate, polícia SR, stany a prístrešky, preteky žien, junioriek, 
juniorov, atd. 
 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve zobrala informáciu na vedomie 
 
 
Bod. 7 
Rôzne - záver 
 
 
Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na 
zasadnutí komisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
 
 
21.09.2016 
Zapísal: Ján Žiak     


